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Barnsäkerhet på gården
Barnen är särskilt utsatta i lantbruket eftersom gården ofta är både bostad, lekplats
och arbetsplats. Ett klokt råd är att regelbundet se över gårdens säkerhet. Här
följer några tips för ökad bansäkerhet.
Traktorn är farligast
Vid de flesta allvarliga barnolyckor är traktorer
inblandade. Barnen blir påkörda, påbackade eller
ramlar ur traktorn och blir överkörda. I de fall där
barnen måste åka med i traktorn ska de alltid sitta
väl fastspända på eget säte. Det är förbjudet att
åka i traktorskopan både för barn och vuxna.
På gårdsplanen händer olyckor
Genom att maskinerna blivit större har
gårdsplanen blivit trängre. Kommunikation inom
familjen är jätteviktigt. Informera alltid
varandra när barnen är ute på gården och leker.
Barn gillar att klättra, se till så maskiner och
redskap är säkert uppallade.
Hjälpmedel finns
Det ofta dåligt med sikten bakom och runt
traktorn. En backkamera ökar sikten och
varningsblinkers och varningsljud gör att barnen
upptäcker maskinen.
Förbjudna platser
Vissa farliga platser går inte att skydda eller låsa
som till exempel lager av storbalar,
handelsgödsel eller silos. Där ska det vara
förbjudet för barnen att vistas.
Olyckor med fyrhjulingar
Flera allvarliga olyckor sker varje år med alltför
unga förare på fyrhjulingar. Den välter och barnen
hamnar under maskinen. Ingen under 16 år bör
köra fyrhjuling. Det krävs förarbevis och att
skyddshjälm används.
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Hästar
Hälften av alla olyckor bland barn och
ungdomar på landet sker i samband med
hästar. Försäkra dig om att barnet har
tillräckliga kunskaper för att rida och sköta om
hästen. På ridskolan kan barnet få den grundutbildning som behövs. Se till att utrustningen är väl
anpassad för både hästen och barnet.
Det är lätt att bli hemmablind
Minst en gång per år bör man gå igenom gårdens
säkerhet och rätta till de brister man ser. Men det är
lätt att bli hemmablind.
En rådgivare upptäcker riskerna som man själv
inte ser.
Checklista
Från LRF kan du få foldern
Barn på gården som är ett bra
hjälpmedel för att se över
barnens säkerhet.
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